
COST veiklos FA0904 
Polimerinės nanomedžiagos ekologiškoms maisto pakuotėms/ 

„Eco-sustainable food packaging based on polymer nanomaterials“ 
 

5-ojo valdymo komiteto posėdžio, vykusio 2014 m. vasario mėn. 28 d. Romoje (Italija) 
Ataskaita 

 
COST FA0904 veikloje dalyvauja 120 mokslo ir pramonės institucijos iš 28 COST valstybių 
narių ir 5 COST nepriklausančių šalių. Valdymo komiteto veikloje dalyvauja ir savo šalis 
atstovauja 52 asmenys. 
FA0904 veiklos tikslas yra sukurti tarptautinį mokslo ir technologijų tinklą, kurio dalyviai kurtų 
ir tyrinėtų polimerines nanomedžiagas ekologiškoms maisto pakuotėms, šiems tikslams 
naudojant polimerų nanotechnologijos srityje sukauptą mokslo ir pramonės potencialą. Tiriamas 
visas tokių pakuočių gyvavimo ciklas: žaliavos ir jų gamyba, produkto sukūrimas, perdirbimas; 
nauji produktai įvertinami sveikatos ir ekologijos požiūriais, numatoma ateities veiklų strategija. 
Sukurtos maisto pakuotės užtikrins aukštos kokybės maisto išsaugojimą ir pateikimą vartotojui. 
Darbai atliekami keturiose darbo grupėse: 1) WG1 Naujų saugių polimerinių nanomedžiagų 
ekologiškoms maisto pakuotėms kūrimas; 2) WG2 Naujų perdirbimo technologijų kūrimas, tame 
tarpe, tokių technologijų modeliavimas; 3) WG3 Polimerinių nanomedžiagų ir maisto krizinių 
sąveikų identifikavimo strategijos plėtotė; 4) WG4 Etikos, standartizacijos, mokslo ir visuomenės 
sąryšio problemų nagrinėjimas. 
KTU Cheminės technologijos fakulteto Polimerų chemijos ir technologijos katedros mokslininkai 
R. Rutkaitė ir A. Žemaitaitis dalyvavo WG1 ir WG2 darbo grupių veiklose, dr. R. Rutkaitė buvo 
WG2 grupės vicepirmininkė. 
 
2014m. vasario mėn. 26-28 d. CNR būstinėje vykusioje COST veiklos FA0904 baigiamojoje 
tarptautinėje konferencijoje dr. R. Rutkaitė pristatė žodinį pranešimą. 
 
2014m. vasario mėn. 28 d. CNR būstinėje vykusio paskutinio valdymo komiteto posėdžio eiga: 
 
Posėdyje dalyvavo: 23 valdymo komiteto nariai ir 2 pavaduojantys nariai iš 25 šalių, dr. Ioanna 
Stavridou (COST veiklos mokslo pareigūnė), prof. Rimantas Venskutonis (veiklos recenzentas), 
prof. José Kenny (veiklos išorinis vertintojas), dr. Sossio Cimmino (dotacijos turėtojas), dr. 
Donatella Duraccio (tarpgrupinės veiklos "Making the science of future" vadovė), 2 atstovai iš 
COST nepriklausančių šalių (Kanada ir Alžyras). 
 
1. Veiklos FA0904 pirmininkė Clara Silvestre pristatė veiklos eigą, informaciją apie dalyvių 
lyčių balansą, jaunųjų mokslininkų indėlį. Veikla pilnai pasiekė veiklos memorandume iškeltus 
tikslus. 
2. Prof. Cornelia Vasile pateikė ataskaitą apie 4-ųjų veiklos metų trumpalaikes mokslines 
stažuotes. 
3. Dr. Sossio Cimmino (dotacijos turėtojas) padarė pranešimą apie veiklos biudžetą ir jo 
įvykdymą. 
4. COST pareigūnė dr. Ioanna Stavridou pristatė pranešimą apie COST FA0904 veiklą, taip pat 
informaciją apie naujas COST veiklas. Vyko diskusija COST veiklos klausimais. 



5. Veiklos recenzentas prof. Rimantas Venskutonis pozityviai įvertino veiklą, jos eigą ir 
pasiektus rezultatus.  
6. Dr. Donatella Duraccio pristatė pranešimą apie renginius jauniesiems mokslininkams COST 
FA0904 veikloje. 
7. WG1 ir WG2 grupių lyderiai Mika Vaha-Nissi ir Jose Maria Lagaron pristatė ataskaitą apie 1-
4 darbo grupių pagrindines veiklas ir rezultatus. Vyko diskusija moksliniais klausimais. 
8. Prof. Rumiana Kotsilkova pristatė pranešimą apie veiklos rezultatų sklaidą. 2013 m. išleista 
knyga, publikuota 180 straipsnių, inicijuoti 33 bendri moksliniai projektai. 
9. Veiklos FA0904 pirmininkė Clara Silvestre apibendrino pagrindinius COST veiklos FA0904 
pasiekimus. 
 
 
Atstovė COST veiklos FA0904 valdymo komitete  dr. Ramunė Rutkaitė 
        Kauno technologijos universitetas 

 
Priedai: 

1. COST veiklos FA0904 tarptautinės konferencijos (2014.02.26-28) programa; 
2. COST veiklos valdymo komiteto posėdžio (2014.02.28) dienotvarkė. 

 



Draft Agenda 

Management Committee Meeting 

COST ACTION FA0904 

Eco-sustainable food packaging based on polymer nanomaterials 

CNR/Rome, Italy 28 February 2014  

 

9:00 - 10:30 

 
 Welcome to participants (Dr. Clara Silvestre) 
 
1. Adoption of agenda  
 
2. Approval of minutes and matters arising of last meeting  
  

3. Update from the Action Chair 
a) Status of the Action, including participating countries  
b) STSM status (Prof. Cornelia Vasile, STSM manager) 

 

4. Update from the Grant Holder - Action budget status (Dr. Sossio Cimmino) 
 

5. Update from the COST Office  (Dr. Ioanna Stavridou) 
 

6. Update from the Dc Rapporteur (Prof. Rimantas Venskutonis) 
 

7. Promotion of gender balance and of Early Stage Researchers (ESR)    
       Dr. Donatella Duraccio   -  Report on the activities of Inter Group  
       Activity  “Making the future of science in PNFP"  
 

8. Follow-up of the MoU objectives 
a) Progress report of working groups (WG leaders) 
 1. WG1/WG2   Development of new safe PNFP/Development of new 
 processing technologies (Profs. Mika Vähä-Nissi, J. Lagaron) 
 2. WG3/WG4  Development of new strategies to identify any critical interaction 
 of PNFP with food/ Ethics, Standardization, Science-society dialogue (Prof. 
 G. Hunt)  

9.  Publications, dissemination and outreach activities/Web news (Prof. R.  Kotsilkova,  
Action Vice Chair )   
 

10.   AOB 
 

11.   Closing and Thanking 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


